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RESUMO 

Este trabalho tem por meta analisar os aspectos culturais do Sertão nordestino 
nas Histórias em Quadrinhos “Xaxado” (CEDRAZ, 2003) e “A volta da Graúna” 
(HENFIL, 1993). Busca-se demonstrar que tal como outras mídias de grande circulação, 
as HQ’s se apresentam-se como uma fonte importante de imagens que denotam modos e 
costumes dos mais diferentes grupos sociais, refletindo uma representação por vezes 
estereotipada e embasada no imaginário  de um Nordeste condenado pelas  secas e de 
um nordestino necessitado.    
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INTRODUÇÃO 

A conceituação de cultura é algo que ainda hoje atrai à atenção de muitos 

estudiosos. O sentido polissêmico dessa palavra pode provocar má interpretação, 

levando ao sentimento de superioridade buscando suplantar os povos de culturas 

diferentes provocando com isso diversos conflitos. Entendemos cultura, portanto, como 

um conjunto de hábitos e costumes construídos socialmente, que fornecem traços 

identitários, promovendo a diferenciação dos mais diversos grupos sociais  que ao 

correr dos anos podem  sofrer modificações  em uma dinâmica constante, promovida 

por elementos internos e/ou externos. Uma das formas de analisar a cultura de um 

determinado povo é buscar interpretação nas imagens dos objetos de uso e/ou de cunho 

artístico. Por isso entendemos a necessidade de analisar  as revistas de Histórias em 
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Quadrinhos produzidas por  CEDRAZ, (2003) e HENFIL, (1993), para buscar os 

elementos característicos da cultura  sertaneja nordestina.   

O desenho surge da necessidade humana de deixar suas marcas, e estas 

acabaram por servir de evidências da organização social e mesmo de exemplos das  

paisagens circundantes. As impressões deixadas possuíam um sem fim de significados 

que variavam  desde a simples reprodução de alguns traços até mesmo à complexidade 

de representar cenas inteiras do quotidiano (IANNONE e IANNONE, 2004). As HQ’s 

estão sendo trabalhadas como material bastante útil para interpretações das mais 

diversas (OLIVEIRA, 2006), (SANTOS, 2005). (SOUZA, 2004), (SRBEK, 2001), 

(CALAZANS, 2004), (CORDEIRO, 2002), (CHIBLI, 2002). Como recurso didático-

pedagógico as HQ’s já se mostraram bastante eficientes, e isso é dado a sua relação com 

os aspectos que fazem parte de muitas disciplinas. 

 A arte seqüencial possui múltiplas aplicações e para construção da mesma, há 

necessidade de englobar os conhecimentos produzidos por outras ciências, (EISNER, 

1999), (McCLOUD, 2005). O uso da seqüência para produzir ação nas HQ´s decorre de 

tentativas dos artistas, nem sempre felizes, de promover uma maior dinamicidade para 

as histórias criadas ou representadas e que se mostram eficientes, servindo inclusive de 

base para o cinema, story board, (IANNONE & IANNONE, op cit.). Para, (CIRNE, 

2000, p. 23). 

 “Quadrinhos são uma narrativa gráfico-visual impulsionada por sucessivos 

cortes, cortes estes que agenciam imagens rabiscadas, desenhadas e/ou pintadas. O 

lugar significante do corte gráfico será sempre o lugar de um corte espaço-temporal, a 

ser preenchido pelo imaginário do leitor.” 

Ao se deparar com um quadrinho que lhe chame desperte interesse, o leitor vai 

construindo e reconstruindo imagens a partir das que já estão postas. A definição do 

termo imagem é complexa, pois pode ser empregada com diversos fins. A imagem pode 

ser midiática, dada a sua utilização como recurso na televisão e na publicidade, por 

exemplo. A utilização dessa palavra pela modernidade promove uma maior 

complexidade na definição do termo e isso é dado justamente pela dificuldade de 

assimilação dessas imagens que são veiculadas com uma carga grande de informações. 

Um outro problema está na confusão feita na definição de imagem fixa e imagem 



movimento, promovida pela televisão e pelo vídeo, esquecendo da pintura, da 

fotografia, do desenho dentre outros que coexistem enquanto imagens que nutrem a 

contemporaneidade e que estão também aliadas à mídia (JOLY, 1993). 

Os elementos culturais e identitários estão presentes nos quadrinhos e isto o 

coloca como espelho da sociedade, retrabalhando os contos e lendas que permeiam e 

são frutos da sociedade. A dimensão mítica é certamente um ponto bastante interessante 

de ser percebido em algumas histórias em quadrinhos. No requandro abaixo podemos 

notar a presença de uma figura folclórica, facilmente identificável pelas suas 

características, que serve de alguma maneira, como um elemento que faz parte do 

repertório das crianças e adultos. Estes podem estar com maior ou menor intensidade 

presentes nas narrativas a depender do público alvo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chico Bento (SOUZA 1991, p.12) 

 
 
 

A FACE DO NORDESTE E DO NORDESTINO NAS HQ’S 

 

               Os quadrinhos se fazem presente em muitos dos meios de comunicação escrita, 

jornais e revistas, em livros didáticos dentre outras, sendo assim, eles acabam fazendo 

parte do nosso cotidiano. Como muitas das imagens são lúdicas, certos valores são 

transmitidos, atendendo aos propósitos dos que a produzem sem que nós percebamos. A 

caracterização tanto do Nordeste quanto do nordestino brasileiro apresenta-se embasada 

num discurso forjado pelas elites e que faz parte do imaginário coletivo, (CASTRO, 

1997), (ALBUQUERQUE, 2001), (ANDRIGHETTI, 2004). Este discurso, portanto, 



classifica o Nordeste como uma “Região problema”, atendendo com isso aos interesses 

políticos, tão conhecidos por nós em épocas de eleição. 

A literatura produzida por seus mais diversos autores influenciou também na 

construção da imagem do Nordeste. O romance de trinta seria considerado o marco 

dessa produção, (ALBUQUERQUE, op cit.). Nas histórias em quadrinhos as temáticas 

nordestinas começaram a aparecer também a partir da década de trinta, de forma direta 

ou indireta representando o cangaço (SÁ, 2006). A adaptação de romances impulsiona a 

quadrinização dessas histórias e oferece bases para a criação de novos personagens.  A 

obra de Euclides de cunha, narrando a Guerra de Canudos ofereceu elementos da 

paisagem do Nordeste e do nordestino que ganharam importância, a descrição da 

paisagem física de seus elementos de fauna e flora, bem como a descrição das 

características físicas do nordestino. Daí por diante os escritores tiveram uma fonte que 

até hoje é utilizada como base da discussão dessa região.  

Muitos autores quadrinizaram histórias que versavam sobre o Nordeste, mas nos 

detemos em exemplificar com: Xaxado a (96 páginas) foi feito por Cedraz, é composto 

por uma compilação de tirinhas em preto e branco, versando sobres as mais diversas 

temáticas que envolvem o Nordeste brasileiro, em seus contornos culturais e sociais, 

com uma certa dose de critica aos problemas enfrentados nessa região. “A volta da 

graúna”, foi escrita por Henfil, possui 127 páginas em preto e branco, com história das 

mais diversas e engraçadas. Possui como cenário paisagens que sugerem á região semi-

árida do Brasil, com a presença de mandacarus, e com o sol causticante. Os personagens 

são bem típicos dessa região são eles: o Bode Francisco Orelana, o cangaceiro Zeferino 

e a Graúna, que brincam com os problemas enfrentados pelo Nordeste e pelos 

nordestinos em seus fatores políticos, sociais e econômicos. 

Na tirinha abaixo o personagem se depara com dois filmes que não fazem ou 

tem qualquer relação com qualquer característica identitária. Mas ao se deparar com 

uma imagem que correspondia a usa aparência, tudo se transforma. Um dos elementos 

que mais chama a atenção e que são recorrentes em quadrinhos que abordam a temática 

nordestina é justamente o chapéu, que remete ao cangaço. O chinelo nos pés também 

demonstra a simplicidade ou mesmo a “pobreza”. A camisa quadriculada, aspecto 

regional que é relembrado nos festejos Juninos. A recorrência da temática sobre o 

cangaço pode ser remetida ao último requadro, onde o personagem se vê contemplado 



por alguém que lhe é conhecido, que faz parte da sua cultura, de sua identidade cultural. 

Desperta o sentimento de pertencimento.  

   

 

 
  
 
 

 
Xaxado (CEDRAZ, 2003, p.8) 

Na figura abaixo podemos notar pelo dialogo, as relações da consciência das 

diferenças, quando a Graúna, desperta para o entendimento de que ela apresentava-se 

diferente dos outros. Mas para além do que pode ser lido, a própria caracterização dos 

indivíduos, já chama atenção para uma identificação que acima nós já havíamos 

apontado, o chapéu. Outros elementos contidos na própria paisagem tais como a cabeça 

de boi e o mandacaru, fornecem indícios que leva ao entendimento de que se trata de 

um ambiente seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graúna (HENFIL, 1993.p.18) 

È bem verdade que as relações imagéticas do Nordeste e do nordestino de 

alguma maneira promovem um fortalecimento do “ser nordestino”. A acreditamos que 

os estereótipos não possuem apenas a relação depreciativa, mas que também servem 

como afirmação de um pertencimento de alguém com um determinado lugar. É muito 

recorrente nas HQ’s, representações feitas dessa Região e dos personagens que dela 

fazem parte, uma predileção pelas imagens que remetem ao cangaço, ao messianismo, à 

paisagem seca, dentre outras. Unindo-se à outras temáticas e fugindo até mesmo ao 

tempo dos fatos que nortearam a caracterização do Nordeste e do nordestino, é que o 

povo vira personagem  e o espaço físico vira cenário, palco de denuncias e de afirmação  

de uma das muitas facetas da Região Nordeste.  
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